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Beste vrienden van het Koninklijk Werk IBIS,

Met veel genoegen heet ik u allen hier vanavond welkom in het Kursaal 
van Oostende op het negende benefietconcert van de nieuwe reeks 
van en voor het Koninklijk Werk IBIS. Volgend jaar het tiende met 
zicht op de honderd en tiende verjaardag van het oprichten van het 
Koninklijk Werk IBIS

Het Koninklijk Werk IBIS werd opgericht in 1906 op initiatief van 
Prins Albert 1 van België met het doel een vervang thuis en een school 
te zijn voor de jonge zonen van de op zee vergane vissers. Het gebrek 
aan sociale zekerheid: geen kindertoeslag, geen werklozenvergoeding, 
geen ziekteverzekering, geen overlevingspensioenen, maakte het 
inderdaad voor de weduwen en de families van de getroffenen meestal 
onmogelijk om in te staan voor de toekomst van de kinderen. Vandaag 
genieten wij in ons land van een zeer doeltreffende sociale zekerheid 
maar toch vallen er een aantal door de mazen van het net. Nu nog altijd 
is IBIS een thuis voor nu honderd en zes jongens waarvan velen uit 
sociaal zeer moeilijke omstandigheden komen.

Het afgelopen jaar werd de aanpassing van het internaat gebouw op 
stapel gezet, in ieder geval toch op papier. De toestemmingen van de 
diverse overheden zijn bekomen, de plannen worden gefinaliseerd, er 
wordt gerekend om te zien wat kan en wat niet kan, er wordt gepoogd 
om de financiële bezorgdheid binnen de perken te houden en er is 
goede hoop dat de  jongens, die nu slapen in slaapzalen met ongeveer 
dertig bedden, na volgend schooljaar zullen kunnen beschikken 
over  kamers van niet meer dan zes en voor de oudere zelf individuele 
kamers. Met die aanpassing zullen we voldoen aan de nieuwe normen 
en hopen we het fenomeen van IBIS – moeheid, dat bij sommige 
jongens optreedt, binnen te perken te kunnen houden. Naast de steun 
voor infracstructuur werken die we krijgen van de Vlaamse Overheid, 
het Ministerie van Onderwijs, zijn bijkomende financiêle middelen 
uit de maatschappij vereist. Alle opbrengsten van de komende jaren: 
schenkingen, giften, duo legaten, erfenissen zullen vooral dat doel 
worden gebruikt. Ook de opbrengst van dit benefietconcert zal 
daarvoor dienen. Laat mij hier van de gelegenheid gebruik maken om 
te onderlijnen dat iedere Euro die aan het Koninklijk  Werk IBIS wordt 
geschonken rechtstreek naar het welzijn van de jongens gaat. Aan de 
leden van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van 
het Directiecomité worden geen zitpenningen of andere vergoedingen 
uitbetaald en het vaste personeel van IBIS wordt betaald als ambtenaar 
door Het Vlaams Gewest.  

Het Technisch Secundair Onderwijs Maritieme Richting heeft de 
verlenging bekomen van het internationaal erkende kwaliteitscertificaat 
ISO 9001. Hierdoor blijven de studie getuigschriften afgeleverd door 
IBIS probleemloos internationaal erkend. Die ISO normalisatie vraagt 
een blijvende inspanning van het personeel waarvoor onze dank. Er 
wordt gekeken of dezelfde maatregelen voor kwaliteitszorg ook kunnen 
worden toegepast op het Lager Onderwijs en op het thuis vervangende 
gedeelte van IBIS.

Nog steeds is het zo dat de jongens ons verlaten na het vierde schooljaar 
Technisch Secundair Onderwijs, ze zijn dan nog niet klaar voor de 
arbeidsmarkt. Het is onze overtuiging dat hen begeleiden in IBIS 
tot einde middelbare school een betere oplossing zou zijn. Er wordt 
naar gekeken of een derde en laatste graad TSO kan geprogrammeerd 

Voorwoord

worden en de vraag naar daarvoor meer functioneringsmiddelen 
zal worden voorgelegd aan de volgende Minister van Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap. We hebben er begrip voor dat deze 
uitbreiding van zestien naar achttien jaar een hele uitdaging is voor het 
opvoedend personeel. De ouderen onder ons hebben ondervonden 
dat onze kinderen een aantal ervaringen en wijsheden niet kunnen 
opdoen binnen de gesloten huiskring; stilaan uitvliegen, gedeeltelijk 
alleen, is vereist. Voor die oudere jongens zal het IBIS-ei moeten 
worden opengebroken en de opvoeders zullen voor hen, meer dan in 
het verleden, nu en dan de gebroken potten moeten lijmen.  Er wordt 
ook naar gezocht om beter ingelicht te zijn over wat er met de IBIS-
jongens gebeurt nadat ze ons verlaten. Een gedachtewisseling en een 
debat hierover, met alle betrokkenen, zal ongetwijfeld nog een tijdje 
meegaan.

Jongens, en de meisjes dan? 
We vergeten het niet en we zijn vragende partij om meer financiële 
middelen te krijgen teneinde ook zorg te kunnen dragen voor meisjes, 
en als eerste stap voor de zusjes van de jongens die ook in die moeilijke 
sociale omstandigheden leven. Maar het opvangen van meisjes, in 
eerste instantie in onze Lagere School, mag niet ten koste gaan van 
het aantal jongens want dat zou de doorstroom naar ons Maritiem 
Onderwijs kunnen verminderen.                             

Al die toekomstgerichte plannen en bezorgdheden mag ons niet doen 
vergeten dat er continu en dagelijks gezorgd wordt voor het verbeteren 
van  het geluk van de jongens. Daarom gaat onze dankbaarheid in de 
eerste plaats uit naar al het opvoedende, het onderwijzende en het 
ondersteunende IBIS  personeel waarvan de inzet en de motivatie geen 
grenzen kent.

Onze dank gaat ook naar de Heer Burgemeester van Oostende, de 
Heer Jean Vandecasteele, zijn Schepencollege en het Stadsbestuur 
die er voor zorgen dat we deze prachtige zaal van het Kursaal 
aan minimale kosten kunnen gebruiken. Dank ook aan de Heer 
Minister van Defensie, de Heer Pieter De Crem, die de Koninklijke 
Muziekkapel van de Marine gratis ter beschikking stelt voor deze reeks 
benefietconcerten. De gebouwen van het Koninklijk Werk IBIS staan 
op het grondgebied van de Gemeente Bredene. We danken dan ook 
de Heer Burgemeester van Bredene, de Heer  Steve Vandenberghe, 
voor de steun die we krijgen van hem, zijn schepencollege en het 
Gemeentebestuur.
  
Het Koninklijk Werk IBIS kan zijn werk in goede omstandigheden 
verder zetten vooral door de subsidies van het Vlaamse Ministerie van 
Onderwijs maar moet ook kunnen blijven rekenen op de financiële 
vrijgevigheid van het publiek.     

Uit naam van de IBIS jongens, van het IBIS personeel en van de vele 
weldoeners en onbaatzuchtige vrijwilligers dank ik u allen voor uw 
aanwezigheid hier waarmee die steun door het publiek zichtbaar wordt 
gemaakt. 

Willy Herteleer
Admiraal (b.d.)

Ere-vleugeladjudant van de Koning
Voorzitter Koninklijk Werk IBIS
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De KoninKlijKe MuzieKKapel Van De Belgische Marine

Op 1 juli 1947 werd te Oostende de Muziekkapel van de Zeemacht officieel opgericht. De eerste kapelmeester, 
luitenant Louis Gasia, componeerde de beroemde mars van de Zeemacht op folkloristische thema’s zoals ‘Het Loze 
Vissertje’ en ‘Maman les Petits Bateaux’.

Sedert mensenheugenis vindt de muziekkapel haar thuishaven in het Kwartier Bootsman Jonsen te Oostende. 
Ze beschikt er over de grote repetitiezaal, accommodaties voor de kleinere ensembles van de muziekkapel en een 
paradeplein. 

De opeenvolgende kapelmeesters gaven één voor één, met hun eigen talent en vaardigheden,  een bepaalde “touch” en 
stijl aan de muziekkapel van de Marine. Zo kwam in  1949 Jos Hanniken aan het roer van het orkest te staan. 

Een periode van bloei en uitzonderlijke succes waren ongetwijfeld de jaren met Guy Duyck als dirigent. Van 1963 
tot 1978 had kapitein-commandant Guy Duyck, zelf oud-muzikant van de kapel, de dirigeerstok  in handen. Niet 
alleen als bekwaam dirigent maar ook als een talentvol componist van goede blaasmuziek, gaat onder zijn leiding de 
reputatie van de kapel steeds crescendo. Dit zowel in binnen- als in buitenland.

De muziekkapel van de Belgische Marine krijgt de volwaardige status aangemeten van waardige ambassadeurs van 
de Belgische muziek;  waarbij de Belgische militaire muziek een bijzondere plaats inneemt. In de jaren ’90 zijn de 
buitenlandse trips , zowel voor het spelen van concerten als het invullen van “Taptoes” niet meer te tellen. Onder 
de leiding van LTZ 1° klasse Peter Snellinckx en daarna VTZ  Matty Cilissen wordt er gemusiceerd in Krakow, 
Gedansk, Stuttgart, Keulen, Albertville, Gap, Normandië,  Virginia (USA), Budapest, Modena, Breda, 
Luxemburg, Berlijn, Birmingham, … Grote festivals als deze te “Halifax” (CA) kregen in  2010 het bezoek van de 
muziekkapel.

De afschaffing van de legerdienst zorgt uiteindelijk ook voor het  verdwijnen van  het vermaarde tamboerkorps. In 
1995 wordt de Zeemacht omgedoopt tot “Marine”, hetgeen ook voor de muziekkapel een naamswijziging tot gevolg 
heeft. Naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag wordt haar de titel ‘Koninklijk’ toegekend. 

De  aanvragen voor internationale optredens blijven binnenstromen en bracht het orkest  tot in China , waar het in 
Nan-Chang onze driekleur alle eer aandeed. Ook het “Festival international de Musiques Militaires de Québec 
(canada) “  heeft al meerdere malen de Koninklijke muziekkapel van de Marine geprogrammeerd. In 2013 was de 
Marine er te gast met hun prachtige show ”@Be”  
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Mission stateMent

K Muz Mar, gekenmerkt door flexibiliteit en diversiteit, wil een vooraanstaande eenheid zijn ten dienste van 
Defensie en ook toonaangevend zijn voor een positieve perceptie van de Natie. Door het realiseren van uiterst 
professionele en kwaliteitsvolle muziekproducties verbonden aan ultieme waarden zoals de open korpsgeest van 
de Marine en de elegantie van het uniform, verwerven wij toegankelijkheid ter promotie van de doelstellingen van 
Defensie.

Bjorn Verschoore ( °22/07/79 )

Bjorn Verschoore (Izegem, 22 juli ’79) studeerde saxofoon aan de stedelijke 
muziekacademie te Izegem om daarna aan het Koninklijk Conservatorium 
te Brussel in 2002 het diploma ‘Meester in de muziek’ te behalen met grote 
onderscheiding in de klas van Norbert Nozy. 

Verder studeerde hij aan het Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid 
(Es) bij Dhr. M.Mijan. en volgde diverse masterclasses  bij o.a. François Daneels 
(B), J.M Goury (Fr) , Claude Delangle (Fr) , Arno Bornkamp (Nl)… Als 
saxofonist actief zowel in de “Klassieke”, als in de “Jazz en lichte muziek”wereld, 
speelt hij geregeld bij orkesten zoals de Brussels philharmonic (VRO-orkest) , 

het Symfonieorkest van Vlaanderen , De Philharmonie , de Marinierskapel (NL), het orkest van de Vlaamse Opera 
en van De Munt…  Hij deelde ook het podium met oa., James Morrison, Eddie Daniels, .... Hij begon zijn militaire 
loopbaan in 2001 als saxofonist bij de Koninklijke Muziekkapel van de Marine waar hij in 2006 1°solist werd. 
In 2009 geslaagd in de examens van onderkapelmeester en sinds 4 januari 2010 is Oppermeester-Chef Bjorn 
Verschoore officieel aangesteld in de functie van dienstdoend Kapelmeester.

Sinds 04 januari 2010 wordt de functie van Kapelmeester vervuld door oppermeester-chef Bjorn Verschoore. Samen 
met onderkapelmeester (d.d.) Oppermeester Kurt Callebert en lessenaaraanvoerder 1OM Alain Mertens, loodsen 
zij dit ensemble doorheen de even talrijke als diverse prestaties: cd-, radio- en televisieopnames, ontelbare militaire, 
taptoes en andere plechtigheden. Bij deze laatste is de hulp van Tambour Majoor Hans Moreels niet weg te denken. 
Met haar typisch repertorium, de inmiddels traditionele garnizoen- en kursaalconcerten te Oostende en Brugge 
vervult deze formatie een belangrijke rol als Public Relations platform van Defensie 

Maar als geen ander wist de groep ook raakvlakken te vinden met het lichte genre in de muziek.  De begeleiding 
van artiesten, zowel instrumentale jazzsolisten als zangers, het aantreden als Big Band, combo’s en andere kleinere 
formaties is in de werking van de muziekkapel niet meer weg te denken.  In de toekomst zal de  Koninklijke 
Muziekkapel van de Marine in het gegeven van de lichte muziek zijn nieuwe muzikale identiteit verder weten te 
ontwikkelen. Een flexibel orkest dat in het kader van de militaire tradities de eigen culturele achtergrond, klasse, 
entertainment, show,… laat samensmelten tot een nieuw concept.  Een concept waarvan vooral ons publiek zal 
kunnen genieten.

Momenteel bestaat de ‘Koninklijke Muziekkapel van de Marine’ uit 36 professionele musici die door het wereldwijd 
ten dienste stellen van hun talenten

De  Koninklijke  Muziekkapel  van de  Belgische  Marine,
als  volwaardige  Belgische  ambassadeur  over de  wereldzeeën uit laat  varen.

(vs_2014/4.1)
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Zeedijk 165 Tel: 0475/761912 
8400 Oostende www.architectuurstudio.be 
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Verruim je horizon
Grenzen verleggen, da’s kinderspel… 
letterlijk. Of het nu is om te 
sporten, te shoppen, te werken of 
een dagje uit, wij brengen je op je 
bestemming. Kom dus maar uit je 
zetel en trek je schoenen aan. Met 
bus of tram van De Lijn valt altijd 
iets te beleven!
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Kantoor
Pierre & Xavier De Maesschalck

uit sympathie

deNVer bvba
Managementadvies & Consultancy

Dominique Verheyen
zaakvoerder

+32 496 300 250 • dv@denverbvba.be

Godtschalckstraat 4/1 • 8400 Oostende • T/ F +32 59 44 62 54

De Rest 24 • 2970 Schilde • T/F +32 3 385 27 18

ADV_denver.indd   1 13-04-2010   09:51:15
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   JOHN CORDIERLAAN 10 

   8400 OOSTENDE 
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BVBA DECORATIEWERKEN P. KEIRSEBILCK
NIEUWPOORTSESTEENWEG 144 - 8400 OOSTENDE

verf & technieken
muur- & vloerbekleding

gordijnen & overgordijnen
zonnewering

bed-, bad-, & huishoudlinnen

tel. 059/70 36 51 - fax 059/80 13 41 - decokeirsebilck@scarlet.be - btw BE 435 716 872
WINKEL GESLOTEN OP ZATERDAG
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I.D.P
s h i p y a r d

• Construction, repair and maintenance of all 

professional vessels: tugs, fi shing boats, patrol boats, 

dredging equipment, pilot ships, navy ships, 

workboats in general

• Certifi ed welders, fi tters, specialised engineers

• Works approved by major classifi cation societies

• Strong maritime history and experience, company 

founded in 1922

• On site ship repair services: steel works, piping,

hydraulics, mechanics, ...

• Drydocking facilities: 

 - Synchrolift 1000 tonnes, 35 m x 13,5 m

 - Synchrolift 1750 tonnes, 80 m x 18 m

• Mooring quays

• Workshops: mechanics, steel construction, 

large ship assembly hall

• Ship repair 
and maintenance

• Shipbuilding

• Constructions in 
steel, aluminium 

 and stainless steel

• Engine maintenance

• Drydock works

• Machining

• Engineering

www.idp-shipyard.be
Shipyard I.d.P. / Scheepswerf I.d.P. NV, Vismijnlaan 5, B-8400 Oostende • BELGIUM
T +32 (0)59 32 18 64 F +32 (0)59 32 08 13 E info@idp-shipyard.be 

FULL REPAIR OF THE MASTS
OF THE SSV MERCATOR [2009]

0163-02-IdP Shipyard_advertentie A4 pagina Steunconcert IBIS.indd   1 27/04/10   16:07
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Waag uW Kans  !!!
Tijdens de pauze kan u een biljet kopen (€5) 

voor een tombola. 
De trekking gebeurt bij het einde van het

concert, net voor het laatste nummer.

prijzen :

Bronzen MiniatuurBeelD
Van De iBis-jongen (WaarDe € 1 200)

reischeQue ter WaarDe Van € 500
geschonKen Door

reizen Depoorter MiDDelKerKe

P. DE SMET DE NAEYERSTRAAT 38
8430 MIDDELKERKE

059/30.06.00
www.jetaircenter.be
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brp.com
© 2009 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ®, ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of haar 

dochterondernemingen. BRP  behoudt zich het recht voor om op eender welk moment specifi caties,  prijzen, ontwerpen,
 kenmerken, modellen en uitrustingen te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit enige verplichting  inhoudt. 

ÉÉN MET 
 DE NATUUR

Evinrude®-buitenboordmotoren zijn ontworpen om uw tijd op het 
water optimaal te benutten zonder dat u het milieu schade toebrengt. 
Onze motoren zijn herkenbaar aan hun karakteristiek zachte geluid en 
vallen onder de schoonste buitenboordmotoren ter wereld. Bovendien 
voldoet elk van onze motoren aan alle normen voor motoremissies.

Evinrude E-TEC®. Voor de natuur. Voor altijd.

MARINA YACHTING CENTER BVBA 
Dr E. Moreauxlaan 3 - 8400 Oostende
Tel: +32 (0) 59/32.00.28 - Fax: +32 (0) 59/32.55.33
info@marinayachtingcenter.be 
www.marinayachtingcenter.be

bioterra_adv_170x240:Opmaak 1  24-02-2012  09:33  Pagina 1
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Dat is de kracht achter Jan De Nul Group’s 
grote succes. Dankzij de gedrevenheid en 
betrokkenheid van zijn werknemers en de 
hypermoderne vloot is de groep marktleider 
in bagger- en mariene werken, alsook in 
gespecialiseerde diensten voor de offshore 
markt van olie, gas en hernieuwbare energie. 
De groep is bovendien een belangrijke speler 
in de civiele bouwsector en de milieusector.

Onze professionele en innovatieve 
oplossingen genieten het vertrouwen van 
de industrie. Of het nu gaat om de bouw 
van nieuwe sluizen in het Panamakanaal of 
om de bouw van een nieuw havencomplex 
in West-Australië, samen met onze klanten 
bouwen we op een verantwoorde manier 
mee aan verdere economische ontwikkeling.www.jandenul.com

KANTOOR ONDERNEMINGEN JAN DE NUL NV I Tragel 60 I 9308 Hofstade-Aalst I België I T +32 53 731 711  F +32 53 781 760 I info@jandenul.com 

MENSEN
EN KENNIS 
 VAN ZAKEN

Volg ons op

Ibis Bredene.indd   1 21/03/2014   13:12:50

International Classification Society for
Seagoing and Inland Navigation vessels

Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Mechelsesteenweg 128-136 2018 ANTWERPEN

 
Phone: 0032 (3)247 94 21 

Fax: 0032 (3)247 94 99 

SMSBelgium@be.bureauveritas.com
Visit our new website www.bureauveritas.lu
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bvba Accountantskantoor
Arnold Raes & Co

bvba A. Coene
Accountants en Belastingsconsulenten

bvba Fidev

Torhoutsesteenweg 300-302
8400 Oostende

T. 059 70 67 20 (Raes) • T. 059 70 78 28 (Coene) • T. 059 50 72 79 (FIDEV)
raes@rcf-accountants.be • coene@rcf-accountants.be • fi dev@rcf-accountants.be

www.rcf-accountants.be • rcf@rcf-accountants.be

Boekhouding - Fiscaliteit - Advies inzake belastingen



22

Benefietconcert Koninklijk Werk IBIS vzw

“REQUIEM FOR AN IBIS-SOLDIER”

Koninklijke muziekkapel van de  Marine 
olv Kapelmeester Bjorn Verschoore

Hanne Roos – Sopraan 

Wannes Cappelle – zang 

Didier Deruytter – zang

Marjolein Deckers – zang

Guido Smeyers – Piper

Hilde Vanderstraeten – regie

Brabançonne 

François Van Campenhout arr. Erik Jonghmans  
Muziekkapel vd Marine en IBIS-kinderen

Fields of Honor
Muziekkapel vd Marine

arr. Dominique Vanhaegenberg

in Vlaamse Velden ( part I )
Muziekkapel vd Marine & Hanne Roos

Jef Neve – arr. Wouter Loose

A flower tells a story 

Muziekkapel vd Marine &  Hanne Roos
Simon Franglen - arr. Erik Jonghmans

Honor Him
Muziekkapel vd Marine 

Hans Zimmer arr. Wouter Loose 

 IBISLIED 

Muziekkapel vd Marine en IBIS-kinderen
arr. Bart Picqueur

on the Road to Passchendaele 

Muziekkapel vd Marine & Marjolein Deckers
Gavin Stoddart & Alan G. Brydon – arr. Dominique Vanhaegenberg

“BENEDICTUS” from the Armed Man
 Muziekkapel vd Marine  & Hanne Roos

Karl Jenkins –  arr. Erik Jonghmans

Sgt.MacKenzie – We were soldiers
Muziekkapel vd Marine, Guido Smeyers  &  Didier Deruytter

Nick Glennie-Smith 

Pack up you're troubles & over there
Muziekkapel vd Marine & Didier Deruytter

Felix Powell & George M.Cohan – arr. Thomas Welvaadt

“JOHN CONDON-AGE 14” 
 Muziekkapel vd Marine & Marjolein Deckers

Tracy McRory arr. Erik Jonghmans

In Vlaamse velden ( part II )
Eyman Yourin (IBIS-leerling) , piano solo &  Muziekkapel vd Marine

Jef Neve arr. Wouter Loose

 In Flanders Fields (John Mccrae) 
Ben Afzaal (IBIS-leerling), voordracht

“In Vloamsche Veldn” 
vertaling en muziek : WANNES CAPELLE  & Muziekkapel vd Marine

arr. Erik Jonghmans

PAUZE
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Roses of Picardy
Muziekkapel vd Marine &  Marjolein Deckers

Haydn Wood – arr. Erik Jonghmans

De speeltuin
Muziekkapel vd Marine & didier Deruytter

J.Ewband en H.Kooreneef – arr.Jasper Staps

Roaring twenties 

Muziekkapel vd Marine
arr. Dominique Vanhaegenberg

Danny boy 

Muziekkapel vd Marine & Marjolein Deckers
Traditional arr. Franky deleersnyder

It's al long way to tipperary 
Muziekkapel vd Marine  en Didier Deruytter

Harry Williams – arr. Thomas Welvaadt

Colonel Bogey
Muziekkapel vd marine

Kenneth Alford – arr. Dominique Vanhaegenberg

Forever, i'm dreaming of home! (l''Hymne des Fraternisés)
Muziekkapel vd Marine, Hanne Roos, Didier Deruytter, Marjolein Deckers, Guido Smeyers

Philippe Rombi – arr. Erik Jonghmans



24



25

Het scenario en de regie van het muzikaal spektakel is in handen van Hilde Vanderstraeten. 
Ze volgde “Woord” aan het Koninklijk Conservatorium te Gent.

Artistiek leider / acteur vzw Theater Taljoor           1995-2008

Producties:  
Thomas en de toversokken (muziektheater)
‘Pandora’ in samenwerking met Karel Verleyen
Verbazingwekkende Vrouwen (i.o.v. stadsschouwburg Kortrijk)
Fond de teint (poëzietheater) (i.o.v ‘Woordfees’ Stellenbosch – Z-Afrika)
‘Ontboezemingen’ naar het boek ‘Roodborstje’ Frieda Joris ism  Stadschouwburg     
 Kortrijk en logo

  
Regie:
Jongerenproducties:
Anno 2002 “L’histoire se répète” i.o.v. Stad Kortrijk Jongerenproductie (genomineerd)
Ipheginea (muziektheater) i.o.v. De pleinscholen Kortrijk
Alice (muziektheater) i.o.v. OLV Van Vlaanderen Kortrijk
Eric of het grote insectenboek (Bomans) Die Ghesellen
Koning van Katoren i.o.v. Jeugdtheater Scherven
e.a. …..

Andere:
Pirana Project (muziek)
High Definition i.o.v. Belgian Brass (muziek) 2012
Vier zusters  : gouden meeuw regie 2013
La grenz, c’est de frontière of quoi? i.o.v. Open Doek 2013 (grensproject)
“De roze draad “: muziektheater met Jo Lemaire en Martine Jonckheere première 23 februari in “De Spil “ Roeselare
Héloise (creatie oktober 2013- Muziektheater) gaat in Première oktober 2014 in Kortrijk.
Oorlogsdagboek van Stijn Streuvels (Muziektheater) gaat in Première mei 2015.

Hilde Vanderstraeten 
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De jonge Belgische sopraan Hanne ROOS startte haar zangstudies in de Stedelijke 
Academie in Ronse bij Pascal Devreese. In 2004 vatte ze haar professionele 
zangopleiding aan in het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, waar ze 
haar “Bachelor” diploma behaalde bij Erika Pauwels en haar “Masters” studies 
cum laude afsloot bij de bekende bariton Gidon Saks, Evelyn Bohen en Mireille 
Capelle. Tijdens het seizoen 2009/2010 maakte ze deel uit van de Operastudio 
Vlaanderen, waar ze onder meer de titelrol zong in Alcina ; vervolgens was ze 
gedurende twee seizoenen verbonden aan de operastudio van de Opéra national 
du Rhin (ONR) in Straatsburg en Colmar waar ze optrad in verschillende 
operastudio-producties.

Markante engagementen sedert 2010 zijn haar debuut bij de Vlaamse Opera in de 
rol van “Kate Pinkerton” in de beroemde Butterfly-productie van Robert Carsen, 

alsKonstanze in “Is it Love ?” een bewerking voor de jeugd van Mozarts “Entführung aus dem 
Serail”, als Micaela (roldebuut) in Carmen (2012) en ten slotte als 1. Damein de ophefmakende 
Zauberföte van David Hermann. voorts gooide ze hoge ogen met Rosina (roldebuut) in de 
productie van “Il Barbiere di Siviglia” bij Zomeropera Alden-Biesen en zong ze Vespetta in 
“Pimpinone” (Telemann) – bij het grachtenfestival Amsterdam, met het Il Combattimento 
Consort Amsterdam. In oktober 2012 verleende ze haar medewerking aan concerten in Straatsburg 
(Festival Musica) en Venetië (Biennale v.

Didier Deruytter (Kortrijk) begon zijn muzikale studies aan het conservatorium 
van Kortrijk. Studeerde later verder aan de Jazzstudio (A’pen). Volgde talrijke 
masterclasses en workshops in binnen - en buitenland, bij Jack Van Poll, Dirk Joris, 
Dideriek Wissels, Peter Hertmans, Tom Van de Hein, Maarten Weyler, …

Sinds enkele jaren is hij als vaste pianist bij Ozark Henry. Didier werkte onder 
andere nog samen met: Nicolas Fisman (Viktor Lazlo, Kadja Nin), Thierry 
Goodman, Marty Towsand (gitarist Blue Blot), Bart de Nolf (bas bij Toots 
Tielemans), Frank Deruytter, Bert Embrechts (bas bij De laatste showband), Tom 
Van Stiphout (Clouseau), Eric Melaerts (Clouseau), Roberto Mercurio (Stef
Bos), Geert Maeschalk, Patrick Steenaerts, Marcus Weymare, Evert Verhees, 
Michael Shack (Soulsister), Jean Van Lint, Vincent Mardens, Michel Beseglia. Is 
momenteel ook lesgever bandcoaching, popkoor, zang en piano.

Hanne roos 

didier derUYtter 
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Marjolein Deckers studeerde jazz-zang aan het Gentse conseravtorium. Ze stond 
reeds bij verschillende pop- en jazzbands als leadvocal (The Triplettes, Revival, 
Groove Grocery...) en backing vocal op het podium (dEUS, Miguel Wiels, Free 
Souffriau, Kris Wouters...). 

In december 2011 werd ze tweede op de Nekka-wedstrijd en kreeg ze zo de 
kans om haar eigen Nederlandstalige nummers voor te stellen.  In het najaar van 
2012 was ze dan ook samen met de andere laureaten van de nekka-wedstrijd, 
Stoomboot en Pickin’ Daddy, in een theatertournee langs verschillende culturele 
centra te zien en te horen (www.dekleineavonden.be). Momenteel werkt ze aan 
een soloprogramma om vanaf april 2014 in Vlaamse huiskamers muziek bij de 
mensen in huis te brengen. Naast zelf op het podium te staan, is Marjolein ook 
een gepassioneerde zangcoach en deelt ze op die manier graag haar liefde voor het 
zingen met anderen.

Guido Smeyers werd in 1952 geboren te Leuven, vlak onder de abdij van de 
Keizersberg. Als achtjarig korist begon zijn opleiding gregoriaanse muziek bij Dom 
Joseph Kreps : een godsgeschenk. Hier ontstond zijn interesse voor piano. Aan het 
conservatorium te Leuven rijpte deze interesse uit tot ‘een passie voor het leven’. 
Een liefde die hij graag met anderen deelt.

Zijn idee om de muziek ‘Peter en de wolf ’ van Prokofjev –in het ganse land en in 
een écht theater- gratis naar de jeugd toe te brengen werd een groot succes. Voor 
deze concerten en CDopnames kon hij rekenen op medewerking van defensie en 
haar diverse militaire muziekkapellen. Kinderen werden hierdoor geïnspireerd; in 
bepaalde regio’s ging het leerlingenaantal in muziekscholen fors de hoogte in. De 
highland bagpipes waren altijd ‘ergens’ aanwezig en kregen sinds enkele jaren een 
concrete plaats in zijn leven. In Flanders Fields, tussen de klaprozen, zal je Guido 
zeker ooit tegenkomen…

Marjolein deckers

GUido sMeYers
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SDVO vzw
Wandelaarkaai 4
B-8400 Oostende

Tel. +32 59 50 95 26
Fax + 32 59 50 96 64

info@sdvo.be

Openingsuren:

Van maandag t/m donderdag
van 8.30u tot 12.15u en 13u tot 17u

Op vrijdag van 8.30u tot 12.30u

Voor een duurzame en
rendabele visserij
met oog voor

sociaal-maatschappelijke en
ecologische aspecten
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Thonetlaan 133 - 2050 Antwerpen
www.rycb.be
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Bvba Alex Wynen
Gerechtsdeurwaarder

IJzerstraat 12
8400  OOSTENDE
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Bvba Alex Wynen
Gerechtsdeurwaarder

IJzerstraat 12
8400  OOSTENDE

Mercator Marina, 
uw meerplaats in Oostende, 

de Stad aan Zee

Sir Winston Churchillkaai 1
          8400  Oostende
        Tel : 059/70 57 62

   www.mercatormarina.be
   info@mercatormarina.be

reclamedrukwerk
kantoordrukwerk
familiedrukwerk

boeken

lowyck
drukkerij

archimedesstraat 53  I  8400 oostende  
T 059-33 33 99  I  F 059-33 29 69  I  info@lowyck.com
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20’

•		Harbour	towage

•		Offshore	assistance

•		Environmental	protection

•		Maritime	contracting

•		Emergency	response

Tel.: +32 (0)3 545 11 20         www.smit.com          www.urs.be

Royal North Sea Yacht Club - RNSYC 
                    

Montgomerykaai 1 - 8400 Oostende 
 

059 43 06 94 - info@rnsyc.be - www.rnsyc.be 

Pirongs Paul (zaakvoerder)
Gemeentestraat 12A - 2260 Westerlo (Oevel)

0494/064031 – paul.pirongs@telenet.be

Uit sympathie
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Member of the DEME Group

DEME: creating land for the future

NV Baggerwerken Decloedt en Zoon
Slijkensesteenweg 2 • B-8400 Oostende, Belgium 
T +32 59 24 21 40 • F +32 59 24 21 80
info.bdc@deme-group.com • www.deme-group.com/bdc

DEME: duurzame oplossingen voor morgen
De Belgische bagger-, milieu- en waterbouwspecialist DEME is een pionier 
in technologische innovatie. Naast de kernactiviteiten van baggeren 
en landopspuiting heeft de groep een brede waaier aan activiteiten 
ontwikkeld op milieuvlak, in de oil & gas sector en in de sector van de 
hernieuwbare energie.

adv_Decloedt_A5L_Q_NL.indd   1 25/03/14   18:26

 

Een echte verademing, werken bij de reder van 

de overheid.  Zuurstof hebben mensen hier 

volop want de meeste van de bijna 600 werkne-

mers bij VLOOT hebben een varende functie op 

één van de 40 schepen die elke dag ingezet 

worden. 

 

Bij VLOOT ben je hoogstens een week van huis 

weg en meestal vaar je zelfs elke dag de thuis-

haven terug binnen.  Ons werkgebied is de 

Noordzee, de Schelde en het kanaal Gent-

Terneuzen.  Vanuit Oostende, Vlissingen,   

Antwerpen, Gent en Nieuwpoort worden  

vaartuigen ingezet voor de loodsdiensten, de 

Vlaamse hydrografie, de vaarwegmarkeringen, 

veerdiensten, algemene hulpverlening en zee-

reddingsdiensten, zeevisserijcontrole,  

zeewetenschappelijk onderzoek enz. 

 

VLOOT gaat bij de realisatie van haar projecten 

voor de nieuwbouwvaartuigen ook kordaat de 

weg op van innovatie en ecologie. 

 

Via www.welkombijvloot.be 

Kun je solliciteren: 

(JOBS—VACATURES) 

en op de hoogte blijven van onze nieuwbouw: 

(PROJECTEN—NIEUWBOUW) 



35

VA N O O S T E R W Y C K
VA N W Y N S B E R G H E

a d v o c a t e n k a n t o o r

uw juridische partner
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HANDDOEKEN, POLO’S, SWEATERS, HEMDEN, …
Herbert Agency maakt voor u gepersonaliseerde artikelen die de uitstraling van uw bedrijf,

school, sportclub of vereniging onderstrepen.

Wij werken hiervoor steeds met op maat afgestemde kwaliteiten, kleuren, of geborduurde logo’s.

Overhemden voor uniformen, handdoeken voor gewaardeerde relatiegeschenken : 

alles op maat naar uw nood en smaak ontworpen.

Toch blijft alles betaalbaar en kan er met kleine series gewerkt worden.

ONZE PRODUCTEN :
Handdoeken, polo’s, sweaters, trainingsbroeken, badjassen, strandlakens, pulls, hemden, …

Bepaal zelf de kleur en het ontwerp.

Met geborduurd logo of met uw eigen label.

OOK IBIS KLEEDT ZICH BIJ ONS

HANDDOEKEN, POLO’S, SWEATERS, HEMDEN, …

BEDRIJVEN   |   WELLNESS   |   SCHOLEN   |   SPORTCLUBS   |   ...

Herbert Agency       Pontstraat 70B - 9831 Deurle       Tel. +32 (0)9 282 70 90       Fax +32 (0)9 282 55 77

VRIJBLIJVEND ADVIES
U wil graag advies ? 

We helpen u graag verder !

Mail ons : info@herbertagency

Meer info op    www.herbertagency.be
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De Mercator is het enige historische 
zeilschip dat ons land rijk is en het ideale 
decor voor een onvergetelijk feest! 

Zeilschip Mercator biedt verschillende 
mogelijkheden aan om van uw 
evenement, bedrijfsfeest of familiefeest 
een unieke belevenis te maken, voor u 
en voor uw gasten.

MERCATOR
ZEILSCHIP

Een uniek feestdecor!

•  Mercatordok, 8400 Oostende
•  E zeilschip.mercator@telenet.be

Meer info? Surf dan snel naar www.zeilschip-mercator.be

• G +32 (0) 473 59 08 43
• T +32 (0) 59 51 70 10
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you
look fffine

today

Discover the fffinest lifestyle products on our webshop www.fffine.com!

austriawein

austriawein

austriawein bvba
elfde julilaan 1 
B - 8500 Kortrijk

info@austriawein.be
BTW BE 0534.478.710
IBAN BE33 1430 8655 7346 www.austriawein.be
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Koninklijk Werk IBIS vzw

Vraag raad aan uw notaris

Bij duo-legaat wordt de erfenis opgesplitst in 

een netto bedrag voor de erfgenamen waar-

op zij geen successierechten moeten betalen 

en een legaat aan het Koninklijk Werk IBIS die 

alle verschuldigde successierechten betaalt. 

Indien Johan echter 60000 euro schenkt 

aan IBIS met als opdracht 35000 euro netto 

uit te betalen aan zijn nicht, dan betaalt 

IBIS de  successierechten aan de Vlaamse 

Gemeenschap.

€17950 (€35000 x 45% = 15750 + €25000 x 

8,8% = 2200 euro)

Bij een nalatenschap van 60.000 euro 

ontvangt Ingrid dus 2.000 euro meer en blijft 

er voor het Koninklijk Werk IBIS na betaling 

van alle successierechten 7.050 euro netto 

over (€ 25.000 - € 17.950).

Hebt u echter geen erfgenamen dan kunt 

u bij testament ook uw vermogen (geheel 

of gedeeltelijk) schenken aan het Koninklijk 

Werk IBIS. 

Vraag raad aan uw notaris.

dankzij uw 
“duo-legaat”
kan IBIS goede zorg 
bieden aan de
toevertrouwde 
kinderen

Alle schenkingen worden volledig 
gebruikt voor de IBIS-jongens

Koninklijk Werk IBIS vzw
Prinses Elisabethlaan 8, 8450 Bredene

T 059 32 24 84
F 059 32 26 82

kw.Ibis@telenet.be
www.Ibisschool.be

Rekening Nr.: BE 92 3800 0982 1323

Het Koninklijk Werk IBIS biedt onderdak en 
opleiding aan kinderen en jongeren tussen zes 
en zestien jaar die veelal omwille van een grote 
zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding 
nodig hebben.

Prioriteit bij opname wordt steeds gegeven 
aan kinderen en jongeren uit moeilijke sociale 
omstandigheden, jongens die probleemgedrag 
vertonen thuis en/of in de vroegere school, 
kinderen die lijden onder emotionele of sociale 
verwaarlozing, …

De onderwijsinstelling biedt lager en maritiem 
technisch secundair onderwijs.  Alle leerlingen 
verblijven in het internaat dat totaalzorg 
aanbiedt en ook in weekends en vakanties 
opvang verzorgt.

Het internaat is voor veel kinderen 
gezinsvervangend.

IBIS doet aan zorgverbreding in de ruimste zin 
van het woord: elementaire basisbehoeften en 
-verzorging geven, bescherming bieden, helpen 
bij conflicten in hun omgeving, socio-emotionele 
begeleiding geven.
IBIS geniet het voorrecht onder de Hoge 
Bescherming van ZM de Koning te staan.

Duo-legaat

Om de totaalzorg voor de toevertrouwde 
kinderen te kunnen bekostigen, moet een 
beroep gedaan worden op giften en legaten.  
Alle schenkingen komen ten goede aan de 
IBIS-jongens.  Bestuurders zijn onbezoldigd.

Wenst u alvorens iets te schenken een 
bezoek te brengen aan IBIS neem gerust 
contact op met de directeur.  U bent van 
harte welkom. 

Het duo-legaat richt zich speciaal tot 
mensen zonder erfgenamen in de eerste 
graad en die onderworpen zijn aan zeer 
hoge successierechten.
Dankzij het duo-legaat laat u meer na aan 
neven, nichten, vrienden, enz. en schenkt u 
ook een legaat aan het Koninklijk Werk IBIS. 

Voorbeeld :
Johan heeft geen erfgenamen in de eerste 
graad (kinderen, kleinkinderen). 
Hij laat bij testament 60.000 euro na aan 
zijn nicht Ingrid.  

Ingrid betaalt hierop 27.000 euro 
(45%) aan successierechten. 
Netto heeft zij 33.000 euro over 
(€ 60.000 -  € 27.000).
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industr ia l  & graphical  studio
bvba

fffdesign

:: we design with you ::

fffdesign bvba | elfde julilaan 1 | 8500 kortrijk | belgium
T +32(0)56 68 00 07 | F +32(0)56 25 44 54 | E info@fffdesign.be | www.fffdesign.be

:: corporate design :: communicatie design :: media design :: prepress/druk ::

logo’s, huisstijlen, folders, display’s, catal
ogi, mailings, verpakkingen, magazines, advertenties, websites, fotografi e, prepress/druk ...
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